VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Toto je verzia preložená z nemčiny. V prípade pochybností platí nemecký originál.
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Akrylový tmel
Č. výr. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje
podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: pozri obal
3. Účel použitia alebo účely použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, podľa aplikovateľnej harmonizovanej technickej
špecifikácie:
Tesniace tmely na fasádne prvky
EN 15651-1:F- INT
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa
článku 11 ods. 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Prípadne názov a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je poverený úlohami v zmysle článku 12 odseku 2:
Nie je relevantné
6. Systém alebo systémy na hodnotenie a kontrolu stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:
Systém 4
Systém 3 pre reakciu materiálu pri požiari
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán SKZ TeConA GmbH (1213), vykonal skúšku reakcie materiálu pri požiari podľa systému
3 a zistil nasledovné: Protokol o skúške
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické
posúdenie:
Nie je relevantné
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9 Deklarované parametre:
Kondicionovanie: Metóda A (podľa ISO 8339)
Nosný materiál: Malta M2 (bez základného náteru)
Podstatné vlastnosti

Vlastnosť

Reakcia materiálu pri požiari

Trieda E

Uvoľňovanie zdraviu škodlivých
a/alebo životné prostredie
ohrozujúcich chemikálií

Pozri kartu bezpečnostných
údajov

Rozmerová a tvarová stálosť

≤ 5 mm

Objemová strata
Správanie pri ťahu
(t. j. správanie pri rozpínaní):
- Po ponorení do vody (pri 23 °C),
(plastické)
Stálosť

Harmonizovaná technická špecifikácia

EN 15651-1:2012

≤ 45 %

≥ 25 %
úspešne

Ak bola použitá špecifická technická dokumentácia podľa článku 37 a 38, požiadavky, ktoré spĺňa výrobok:
Nie je relevantné
10 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Zodpovedným za vyhotovenie
tohto vyhlásenia o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4.
Podpísal za výrobcu a v mene výrobcu:

_________________
Marcel Strobel
(Vedúci manažmentu výroby)
V Künzelsau, 13.8.2014

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurista – Vedúci oddelenia kvality)
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